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ЗВАНИЧНИ И НЕЗВАНИЧНИ ГАУЛАЈТЕРИ
Кад мало боље размислим, мени се та реадмисија, у неку
руку, и свиђа! Ја би' њу по принципу реципроцитета! Нека
нам врате наше, али и они нека већ једном сјашу!
Припакују се и уз Божју помоћ, кући, па да и ми једном
душом данемо, а онда ћемо видет што ћемо! Мада, колико
је легло пара на збуњивање, тешко би ово ишло!

Није ни свака народна баш без грешке! Ако узмете само ону „свака прича за три
дана“, није да јој се нема шта приговорити, барем код нас! Имамо ми и тих краткорочних,
али што смо пуни оних које, нека што трају стотинама година, но ће још толико! Е, ту нам
нема равних!
Зашта се год у последње време у'ватим, истовремено је и историјско и питање
будућности! Ево, например, пут у Европу! Које се год књиге латим, из последњих хиљаду
година, иста борба, исти учесници и исти пут – само се штап и шаргарепа мењају!
Стискали су нас некад за руку некад за гркљан не би ли нас у Европу превели! Још и пре
Немањића било је повуци-потегни око „Европе“, само што су тада били други центри,
Венеција, на пример, и не само она, али не Брисел!
Е, сад имамо и Брисел и Венецијанску комисију – и Бонску приде! Све ради
Еуропе! Столећима нас за себе дотерују, а из куће нам не избијају! Звали их нисмо, не бар
сви – сами се и препоручују и долазе, и то вазда због „нашега добра“! А што су се на
Босну наврзли, још од Кулина бана и пре њега! Ни кад су османлије навалиле нису
посустајали! Дух у шаке су нам држали разни гаулајтери - што званични што не званични!
Овај сад актуелни „Високи“, без по муке је опослио Црну! Лако му је било тамо са својим
истомишљеницима – од потурица до поброзица, али у Босни!? Е, ту је проблем у рачуну!
Има ових првих али поброзица фали! Мааада, мудри су они! Већ су смислили нову
„кваку“, али сад и званично – пут у Еуропу! Ако игде, ту ће навућ број! Стално смо били
између тортуре зарад тог пута и наше панике да нам то не измакне, и тако прође хиљаду
година! Како су само успели да нам о истом трошку упакују и тортуру, и панику да не
останемо без тортуре, тешко је схватити! Сад, схватили не схватили, погледајте шта је
еуропејаца! Кад им кажеш Косово или Европа, Српска или Европа, Његошева Црна Гора
или Европа,... – они мртви од смија'! Ма да им кажеш, живот или Еуропа – пару ти за
живот не би дали! Кад чују ону познату: „шта ће вам границе и територије – сви ћемо у
Европу“, еуропејци у кому од среће! Ни кад им лупе о сто реадмисију (врћите све ваше
кући) еуропејци не питају шта би са оним „сви ћемо у Европу“!? Сад, да нам они враћају
наше, ни по јада, но нам пакују и оне који су и ваздух изнад наше земље удахнули на путу

ка њима! Толико нас воле да ће прво своју кућу, и од нас и од свега што неће, да очисте,
па ће онда, као, нас тамо да воде, а што се њих тиче, они по свој прилици, не мисле од нас
избијат! Кад мало боље размислим, морам вам рећи, мени се та реадмисија, у неку руку, и
свиђа! Ја би' њу по принципу реципроцитета! Нека нам врате наше, али и они нека већ
једном сјашу! Припакују се и уз Божју помоћ, кући, па да и ми једном душом данемо, а
онда ћемо видет што ћемо! Мада, колико је легло пара на збуњивање, тешко би ово ишло!
Народ најбоље прогута кад га збуне!
А што збуууњених имамо!? Нема тога „штапа“ који збуњени неће издржати само да
се домогну показане „шаргарепе“! Ни једна батина, ма колико крвава, ''шаргарепи“ није
доскочила! Са „штаповима“ се није оскудевало, што јес-јес! А што је „шаргарееепа“ било пуна их је историја, али овој равне нема! Сад би ми овде тако легла једна народна, али ми
је без „амандмана“ неупотребљива! То је она позната: „луд збуњеног....“- знате већ шта!
Мада, овако изворна не чини ми поса'! Што се збуњених тиче, ништа ту не бих дирала, ту
је све исто, само број расте! А и улаже се, и то не мала средства! Колико пара толико и
музике, да не кажем збуњених! А пааара! Никад толико за збуњивање нису „луди“ усули у
корита ка' овога пута! Е, мој амандман био би код „лудих“, да им се нађе, брате, адекватно
име: покварењак, окупатор, профитер, издајник, фукара, шљам, преварант,..., видите, међу
наведенима нема „лудих“! Кажем вам, морали би некако приближније дефинисати ову
народну, ако је мислимо користит - не би ли „збуњени“ дошли памети!

